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LIITE 4

Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan käsiteltyjä sorkka- ja kavioeläinten nahkoja ja
vuotia. Tavaran mukana on oltava jäljempänä olevan mallin mukainen eläintautitodistus. Jos
suolattuja nahkoja ja vuotia tuodaan maahan laivakuljetuksena, nahkojen ja vuotien on oltava
suolattuja ennen maahantuontia todistuksessa mainittuna aikana.

Albania
Algeria
Argentiina
Australia
Bahrain
Belize
Botswana
Brasilia
Bulgaria
Chile
Costa Rica
El Salvador
Etelä-Afrikka
Etiopia
Grönlanti
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Intia
Islanti
Israel
Kanada
Kenia
Kiina
Kolumbia
Kroatia
Kuuba
Kypros
Latvia
Liettua

Madagaskar
Makedonia
Malta
Marokko
Mauritius
Meksiko
Namibia
Nicaragua
Panama
Paraguay
Puola
Romania
Singapore
Slovakia
Slovenia
Swazimaa
Sveitsi
Thaimaa
Tsekki
Tunisia
Turkki
Ukraina
Unkari
Uruguay
Uusi-Seelanti
Valko-Venäjä
Venäjä
Viro
Yhdysvallat
Zimbabwe



N:o 180 461

Todistusmalli käsitellyille sorkka- ja kavioeläinten nahoille ja vuodille,  jotka tuodaan maahan
kolmansista maista

ELÄINTAUTITODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäväksi tarkoitetulle käsitellyille sorkka- ja kavioeläinten nahoille ja
vuodille, jotka ovat peräisin päätöksen 79/542/ETY osassa 1 luetelluista maista tai maiden osista

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on luonteeltaan yksinomaan eläinlääkinnällinen ja sen on
oltava erän mukana eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle asti.

Määrämaa:.............................................................................................................................................................
(EY:n jäsenvaltion nimi)

Todistuksen viitenumero:.........................................................................................................................................
Viejämaa:..............................................................................................................................................................
Vastuullinen ministeriö:...........................................................................................................................................
Todistuksen antava osasto:........................................................................................................................................

I. Tunnistetiedot

Laji, jonka vuota tai nahka on:........................................................................................(eläinlaji)
Pakkaustapa:.......................................................................................................................................
Osien tai pakkausten lukumäärä:...........................................................................................................
Nettopaino:.......................................................................................................................................
Säiliö(ide)n, kuljetusauton, junavaunujen tai paali(e)n sinetin (sinettien) numero(t):................
.............................................................................................................................................................

II. Alkuperä
Rekisteröidyn ja valvotun laitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen rekisteröintinumero:
.............................................................................................................................................................

III. Määräpaikka
Vuodat ja nahat lähetetään:
........................................................................................................................................................

(lastauspaikka)
........................................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)
seuraavalla kuljetusvälineellä :........................................................................................................
Lähettäjän nimi ja osoite:..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vastaanottajan nimi ja osoite:...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................

IV. Terveysvakuutus

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että

Tässä todistuksessa tarkoitetut nahat ja vuodat ovat lähtöisin eläimistä, jotka on teurastettu
teurastamossa ja joille on tehty ante-mortem ja post-mortem tarkastus, joissa niiden on todettu olevan
vapaita ihmisiin tai muihin eläimiin tarttuvista vakavista taudeista ja joita ei ole teurastettu
eläinkulkutautien hävittämiseksi ja

1. joko(1)

                                               
(1) Tarpeeton viivataan yli
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a)  ovat peräisin maasta tai sen osasta, jossa seuraavia, virallisesti vastustettavia tauteja ei ole todettu
viimeiseen 12 kuukauteen:
-karjarutto(2)

-suu- ja sorkkatauti(2)

-klassinen sikarutto(2)

-afrikkalainen sikarutto(2)

ja ne ovat:
-kuivia(1) , tai ne on
-kuiva- tai märkäsuolattu vähintään 14 vuorokauden ajan ennen lähetystä(1) , tai
-kuiva- tai märkäsuolattu ..........................(lisää päivämäärä) ja kuljettajan antaman ilmoituksen
mukaan nahat ja vuodat tullaan kuljettamaan laivakuljetuksena ja kuljetus tulee kestämään niin
kauan, että nahkojen ja vuotien suolausajaksi tulee vähintään 14 vuorokautta niiden saapuessa EY:n
eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle(1);

tai (1)

b) nahat ja vuodat on
-suolattu vähintään seitsemän vuorokauden ajan merisuolalla, johon on lisätty 2 %
natriumkarbonaattia(1) ,
-suolattu merisuolalla, johon on lisätty 2 % natriumkarbonaattia ..................................(lisää
päivämäärä) ja kuljettajan antaman ilmoituksen mukaan nahat ja vuodat tullaan kuljettamaan
laivakuljetuksena ja kuljetus tulee kestömään niin kauan, että nahkojen ja vuotien suolausajaksi tulee
vähintään 7 vuorokautta niiden saapuessa EY:n eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle(1), tai
-kuivattu vähintään 42 vuorokauden ajan vähintään 20°C:n lämpötilassa(1) ;

2. Niille on tehty kaikki tarvittavat varotoimenpiteet, jotta vältetään taudinaiheuttajien aiheuttama
uudelleen saastuminen käsittelyn jälkeen.

Annettu..........................................................         ............................................................................
(paikka) (päivä)

..............................................................................................................
(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)(3)

Leima(3)

..............................................................................................................
(nimi ja virka-asema suuraakkosin)

                                               
(1) Tarpeeton viivataan yli

(2) Viivataan yli ne taudit, jotka eivät tartu kyseiseen eläinlajiin

(3) Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri


